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Semana 8 - 01 a 05/06/2020 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Profa. Clarice 

 

Objetivos: Identificar a finalidade do gênero textual: notícia; utilizar mecanismos linguísticos de 

coerência e coesão textuais, conforme o gênero e os propósitos do texto. 

Contextualização: A partir de uma notícia dada, será feita a explicação dos elementos que 

compõem o gênero Notícia. A partir daí,o aluno irá analisar esses elementos um outras notícias, e, 

partindo de outros gêneros, produzir uma notícia. 

  

NOTÍCIA 

 

A notícia é composta por uma estrutura definida, que pode apresentar pequenas variações 

conforme o suporte (jornal impresso, internet, etc.), mas que, em geral, segue os padrões da 

manchete, lead e corpo textual. A notícia é o registro de um fato novo, recente, sem comentários, 

juízos de valor ou interpretação e, assim, é escrita em terceira pessoa. Ou seja, a notícia deve ser 

impessoal e imparcial. Deve-se apenas noticiar o fato acontecido, não pode ter um comentário 

pessoal de quem a escreve. 

 

Características do gênero textual: Notícia 

Escrita em terceira pessoa; 

Descrição de fatos; 

Atualidade. 

 

Elementos da estrutura textual de uma notícia: 

O quê: fato noticiado. 

Quando: Data do acontecimento. 

Onde: local em que ocorreu o fato. 

Como: Detalhamento do fato. 
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Por que: A causa (nem sempre é possível saber o porquê do fato). 

 

Elementos da apresentação da notícia: 

Manchete 

Lead 

Texto principal 

 

Exemplo: Leiam a notícia abaixo: 

  

Duas mulheres morrem em acidente com micro-ônibus em SP 

 

De acordo com Polícia, motorista perdeu o controle do veículo em rodovia em Mogi Mirim, 

no interior; outras seis pessoas ficaram gravemente feridas 

Da Redação - Atualizado em 30 dez 2019, 14h33 - Publicado em 30 dez 2019, 13h04 

 

Duas mulheres, de 21 e 41 anos, morreram após um acidente com um micro-ônibus na pista 

norte da rodovia Adhemar de Barros (SP-340), em Mogi Mirim, interior de São Paulo, na altura do 

km 162. 

Além das duas mortes, o acidente deixou 18 vítimas leves e sete pessoas feridas 

gravemente — entre elas uma mulher de 48 anos, em estado gravíssimo. O ônibus, que fazia o 

trajeto Bertioga-São João da Boa Vista, levava 27 passageiros. As causas do acidente ainda serão 

investigadas. 

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 22h20 de domingo. 

O motorista contou que perdeu o controle da direção ao tentar evitar uma colisão após ser fechado 

por um carro na rodovia. O micro-ônibus saiu da pista e tombou no canteiro central. Um exame 

descartou a ingestão de álcool. 

De acordo com a Renovias, concessionária que administra a rodovia, entre os demais feridos 

em estado grave estão duas mulheres de 30 anos e 44 anos; duas crianças, um menino de 10 anos 

e uma menina de 7 anos; e um homem de 45 anos, internado na Santa Casa de Mogi Guaçu. 

(com Agência Brasil) 
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Disponível em: https://www.veja.abril.com.br%2Fbrasil%2Fduas-mulheres-morrem-em-acidente-

com-micro-onibus-em-sp%2F&usg=AOvVaw1xBD9A29Ea-BmejdVHXMyp 

 

Com relação à notícia lida: 

  

O quê? Acidente com um micro-ônibus, com mortes. 

Onde? na pista norte da rodovia Adhemar de Barros (SP-340), em 

Mogi Mirim, interior de São Paulo, na altura do km 162. 

Quando? Domingo, 29/12/2019 

Quem? Duas mulheres morreram, 18 vítimas leves e sete pessoas 

feridas gravemente 

Como? O micro-ônibus saiu da pista e tombou no canteiro central. 

Por que? Será investigado. O motorista não ingeriu álcool. 

  

Manchete – Título: “Duas mulheres morrem em acidente com micro-ônibus em SP”. 

 

Lead – subtítulo: (lead é uma expressão em inglês, que significa “guia” o “o que vem a seguir”. É 

um breve resumo dos que será noticiado.). “De acordo com Polícia, motorista perdeu o controle do 

veículo em rodovia em Mogi Mirim, no interior; outras seis pessoas ficaram gravemente feridas.” 

Corpo do texto: As informações na íntegra. É a notícia. 

 

Atividades: 
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Notícia 1: Exame de Toffoli para Covid-19 dá negativo; ministro segue internado  

 

Ministro foi ao hospital para retirar um abcesso e apresentou sintomas iniciais de infecção por 

coronavírus. Toffoli fará novos exames para descartar eventual 'falso negativo'. 

Por G1 e TV Globo — Brasília - 25/05/2020 08h22  Atualizado há 34 minutos 

  

O exame do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, para 

Covid-19 deu negativo, informou a assessoria da Corte nesta segunda-feira (25). 

O boletim médico da equipe que atendeu o ministro informou que Toffoli vai fazer novos 

exames para descartar a hipótese de um falso negativo. Enquanto isso, ele ficará internado. O 

ministro está estável, respira sem ajuda de aparelhos e, nas últimas horas, apresentou melhoras 

nos sintomas respiratórios. 

Toffoli foi internado no sábado (23) para passar por uma cirurgia para drenagem de abscesso 

no sábado (23). Durante a internação, o ministro apresentou sinais que sugeriram possível infecção 

pelo coronavírus. 

Na quarta-feira (20), Toffoli já havia sido submetido a um teste que também deu negativo 

para coronavírus. 

Neste domingo (24), o STF informou que o ministro ficará de licença médica por 7 dias, 

podendo ser ampliada dependendo do resultado dos exames. O vice-presidente do STF, ministro 

Luiz Fux, assumiu a presidência do tribunal no mesmo domingo e comanda a corte até o retorno 

de Toffoli. 

 

Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/25/exame-de-toffoli-para-covid-19-da-

negativo.ghtml 

  

Notícia 2: Explosão de casos de covid-19 faz Trump proibir entrada de brasileiros nos 

Estados Unidos 
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Pessoas de qualquer nacionalidade vindas do Brasil não poderão entrar no país de Donald Trump 

a partir do dia 29 de maio. Medida não vale para cidadãos americanos e residentes permanentes 

do país 

Por Fabio M Michel, da RBA  - Publicado 24/05/2020 - 19h07 

 

São Paulo – Após passarem parte da semana antecipando a medida, os Estados Unidos 

anunciaram oficialmente hoje (24) que está proibida a entrada no país de pessoas chegadas do 

Brasil, por conta do risco de contágio pelo novo coronavírus. “Hoje o presidente tomou a ação 

decisiva para proteger nosso país, ao suspender a entrada de estrangeiros que estiveram no país 

durante um período de 14 dias antes de buscar a admissão nos Estados Unidos”, diz um 

comunicado da secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, referindo-se a Donald 

Trump. 

O presidente já havia insinuado há alguns dias que tomaria medida , devido ao aumento do 

número de casos no Brasil, que ocupa o segundo lugar entre os países com mais pessoas 

contaminadas, atrás justamente dos EUA. “Eu me preocupo com tudo, eu não quero pessoas vindo 

para cá e infectando nosso povo”, disse o americano a jornalistas na Casa Branca, referindo-se ao 

caso brasileiro. 

“A ação de hoje irá garantir que estrangeiros que estiveram no Brasil não se tornem uma 

fonte adicional de infecções em nosso país. Essas novas restrições não se aplicam aos voos 

comerciais entre os EUA e o Brasil”, acrescenta a nota de hoje. 

Robert O’Brien, consultor de segurança nacional dos Estados Unidos, no programa “Face the 

Nation” da CBS, afirmou que “devido à situação no Brasil, vamos tomar todas as medidas 

necessárias para proteger o povo americano.” 

Com o decreto de Trump, estrangeiros que tenham passado 14 dias no Brasil não poderão 

ingressar nos EUA. A restrição não será aplicada a pessoas que residam nos Estados Unidos ou 

sejam casadas com um cidadão americano ou que tenha residência permanente no país, ou seja 

filho ou irmão destes, desde que tenha menos de 21 anos. 

Membros de tripulações de companhias aéreas ou pessoas que ingressem no país a convite 

do governo dos EUA também estão isentas da proibição. 
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Nas redes sociais, a reação à decisão de Donald Trump de proibir a entrada nos Estados Unidos 

de viajantes que tenham passado pelo Brasil foi imediata, como fez o deputado federal David 

Miranda (Psol-RJ) 

Até as 19h de hoje, nem o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, nem o próprio 

Itamaraty haviam comentado a decisão do governo americano de proibir a viagem de brasileiros 

aos Estados Unidos, por receio de contaminação pelo novo coronavírus. 

 

Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/internacional/2020/05/explosao-de-casos-de-

covid-19-faz-trump-proibir-entrada-de-brasileiros-nos-estados-unidos/ 

 

1) Retire as informações do texto 1 e do texto 2, conforme exemplo dado: 

  Notícia 1 Notícia 2 

O QUÊ?     

ONDE?     

QUANDO?     

QUEM?     

COMO?     
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POR QUE?     

TÍTULO (manchete)     

SUBTÍTULO (lead)     

Há informações 

adicionais? (o que 

considerar importante 

para complementar a 

notícia.) 

    

  

2) Produção de texto: 

Escolha o texto 3 ou o texto 4. A partir de informações presentes nos textos, escreva uma 

notícia. Atentem para que os elementos da estrutura de uma notícia esteja presente no seu texto. 

 

Texto 3 – Letra de música: Domingo no Parque – Letra e música: Gilberto Gil 

 

O rei da brincadeira 

Ê, José! 

O rei da confusão 

Ê, João! 

Um trabalhava na feira

Ê, José! 

Outro na construção 

Ê, João! 

A semana passada 

No fim da semana 

João resolveu não brigar 

No domingo de tarde 

Saiu apressado 
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E não foi pra Ribeira jogar 

Capoeira! 

Não foi pra lá 

Pra Ribeira, foi namorar 

O José como sempre 

No fim da semana 

Guardou a barraca e sumiu 

Foi fazer no domingo 

Um passeio no parque 

Lá perto da Boca do Rio 

Foi no parque 

Que ele avistou 

Juliana 

Foi que ele viu 

Foi que ele viu Juliana na roda com João 

Uma rosa e um sorvete na mão 

Juliana seu sonho, uma ilusão 

Juliana e o amigo João 

O espinho da rosa feriu Zé 

(Feriu Zé!) (Feriu Zé!) 

E o sorvete gelou seu coração 

O sorvete e a rosa 

Ô, José! 

A rosa e o sorvete 

Ô, José! 

Foi dançando no peito 

Ô, José! 

Do José brincalhão 

Ô, José! 

O sorvete e a rosa 

Ô, José! 

A rosa e o sorvete 

Ô, José! 

Oi girando na mente 

Ô, José! 

Do José brincalhão 

Ô, José! 

Juliana girando 

Oi girando! 

Oi, na roda gigante 

Oi, girando! 

Oi, na roda gigante 

Oi, girando! 

O amigo João (João) 

O sorvete é morango 

É vermelho! 

Oi, girando e a rosa 

É vermelha! 

Oi girando, girando 

É vermelha! 

Oi, girando, girando 

Olha a faca! (Olha a faca!) 

Olha o sangue na mão 

Ê, José! 

Juliana no chão 

Ê, José! 

Outro corpo caído 

Ê, José! 

Seu amigo João 

Ê, José! 
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Amanhã não tem feira 

Ê, José! 

Não tem mais construção 

Ê, João! 

Não tem mais brincadeira 

Ê, José! 

Não tem mais confusão 

Ê, João! 

 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/gilberto-gil/46201/ 

 

Texto 4: Poema tirado de uma notícia de jornal 

 

João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilônia 

Num barracão sem número 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

 

Fonte: BANDEIRA. Manuel. “Libertinagem”. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1966. 

 

GABARITOS DAS SEMANAS ANTERIORES: 

Semana 1 - de 23/2 a 27/3: 

Questões: 1) 10 substantivos: perigos, arte, vontade, humor, forma, surpresa, rua, mundo, riso, 

simpatia. 

2) Riso, humor 

3) Resposta pessoal 

4) Resposta pessoal 

5) Produção de texto: entregar o texto à professora. 

 

Semana 2: de 30/3 a 3/4/2020 
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Questões: 1) rimas: não - televisão - multidão - portão 

Neném - bem 

2) Resposta pessoal 

3) a) casa - comum e simples 

b) multidão - coletivo 

c) Lapa, Ipanema - Próprios 

d) Roda gigante - Composto 

e) padaria, passeata, batucada - derivados  

 

MATEMÁTICA – Prof. Éric 

 

Objetivo: Adição, Subtração e Multiplicação dos números naturais e números decimais, 

interpretação e raciocínio lógico, resolvidos com ou sem uso de calculadoras. 

Contextualização: Revisão de conceitos adquiridos em sala de aula, e exercícios de raciocínio 

lógico através de situação problema do nosso cotidiano. 

Atividade: Copiar e resolver no caderno, os resultados desta atividade estarão no final da próxima 

atividade. 

 

1- Resolva o problema abaixo: 

 

a) Antes do Coronavírus uma determinada farmácia lucrava por mês R$ 34.520,65. Atualmente 

com medo e o perigoso hábito das pessoas fazerem automedicação o lucro desta farmácia passou 

a ser de R$ 47.938,75 por mês. Qual foi o aumento em reais desta farmácia com a pandemia? 

 

b) No Brasil antes do plano Real as pessoas tinham que estocar comida devido a inflação ser muito 

alta e o preço dos alimentos sofrerem até três aumentos de preço em um único dia, atualmente 

com o Coronavírus as pessoas voltaram a estocar comida com medo de ficar sem o alimento, este 

hábito faz com que a maioria dos mercados de forma desleal aumente o preço dos alimentos devido 

a grande procura. Um determinado mercado lucrava R$ 75.820,00 por mês atualmente seu lucro 

foi para R$ 120.680,93 ao mês. Qual foi o aumento mensal deste mercadinho? 
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c) Um salão de cabeleireira lucrava antes da pandemia R$ 4.830,00 por mês, atualmente com o 

confinamento social (quarentena) este salão atende apenas um cliente por vez e o lucro atual 

mensal é de R$ 1.020,60. De quanto é o prejuízo mensal deste salão? 

 

d) Uma determina padaria atendia cerca de 230 clientes em um único dia e cada cliente gastava 

em média R$25,30, atualmente com a quarentena esta padaria atende apenas 50 clientes que 

também consomem em média R$ 25,30 em mercadorias. Qual foi o prejuízo em reais por dia desta 

padaria? 

 

2 – Monte as contas em seu caderno e as resolva: 

a) 320,68 + 96,6 = 

 

b) 6540,123 + 9,4 = 

 

c) 837,42 + 1203,4 = 

 

d) 4320,98 + 120,676 = 

 

e) 9230,99 – 8976,4 = 

 

f) 12340,65 – 99,8 = 

 

g) 34543,8 – 9,37 = 

 

h) 23456,77 – 900,99 = 

 

i) 602,33 X 45 = 

 

j) 120,06 X 31 = 
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k) 90,123 X 1,4 = 

 

l) 340,09 X 5,1 = 

 

Resultados da atividade anterior.  

1 – Problemas: 
  
a)  R$ 84.070,50 
b)  620 alunos. 
c)  R$ 42.377,00 
d) R$ 41.693,50 
e) R$ 169.508,00 

2 – Contas: 
 
a) 965,3      b) 887,544    c) 593,23    d) 730,07       e) 5884,19    f) 5353,49    g) 8054,79 
h) 4231,68   i) 967,68       j) 523,16     k) 2806,016   l) 2816,667 
   

 

 

HISTÓRIA - Profª. Lindinalva 

 

Objetivo: Descrever os processos que levaram ao fim do Império Romano; conhecer os germanos 

que entraram no mundo romano; relacionar o esvaziamento das cidades com a formação do 

colonato. 

Contextualização: descrever os processos que levaram ao fim do Império Romano; conhecer os 

germanos que entraram no mundo romano; identificar a necessidade de questionamento sobre 

quem escreve a história, ou seja, o lugar de quem fala e debater termos como "bárbaro" e 

"selvagem" usados com maior frequência na historiografia no passado brasileiro e ainda hoje 

utilizadas para definir povos com culturas diferentes. 

Atividade: você vai ler com muita atenção e depois responder as questões no seu caderno, não 

há necessidade de copiar nada, nem o texto e nem as questões. 
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Leia o texto com atenção. 

 

Crise do Império Romano 

 

O Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, perdurou até 1453, quando foi tomado 

pelos turcos. Bizâncio, a capital, também era conhecida como Constantinopla. 

No decorrer do século VI, o imperador Justiniano (527-565) tentou reordenar o Império Romano e 

abriu frentes de batalhas conquistando o Norte da África, a Península Itálica e a Península Ibérica. 

Os muçulmanos, contudo, terminaram por ocupar o Norte da África, o Médio Oriente e a Península 

Ibérica nos séculos VII e VIII. 

 

As principais causas do declínio do Império Romano foram: 

Dificuldade de administração: o império era muito grande e havia complicações para controle da 

gestão e da corrupção que o assolou; 

Invasões bárbaras: o exército precisou proteger o império das investidas de godos (visigodos e 

ostrogodos), hunos e germânicos (como os francos, anglos, saxões, vândalos, bretões e 

burgúndios); 

Elevados impostos: o estado tinha elevado custo para manter a construção de pontes, aquedutos, 

estádios e banhos públicos. Esse fator elevou significativamente os impostos cobrados da 

população; 

Religião: a expansão do cristianismo, que não admitia outros deuses, está entre as justificativas 

para a crise no império; 

Escassez de escravos: a redução das batalhas por conquistas de novos territórios prejudicou o 

sistema de renovação de escravos 

 

Sacro Império Romano-Germânico 

Uma vez que os "povos bárbaros" estavam instalados e cristianizados, a sociedade medieval 

passa a sonhar com a restauração do antigo Império Romano Ocidental. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Esta ideia é empreendida pelos príncipes e nobres germânicos que conquistam um grande 

território e se faziam sempre coroar ou ser consagrados pelo Papa. 

Assim, tenta-se voltar ao esplendor da antiga Roma fundando o Sacro Império Romano-Germânico. 

O nome era "Sacro" por ser respaldado pelo pontífice, "Império" pela grande extensão territorial. Já 

o "Romano" se devia ao fato de receberem o título de reis da Itália e Germânico, porque a maior 

parte do seu território era naquela região. 

Oficialmente, o Sacro Império Romano-Germânico só terminará em 1806 com as guerras 

napoleônicas. 

LE GOFF, Jacques. A civilização do Ocidente medieval. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 27. 

 

Fonte: https://www.historiadomundo.com.br/romana/crise-do-imperio-romano.htm 

  

Questões 1 a 4 - Assinale a alternativa correta: 

  

1) Os historiadores têm como marco para a desagregação do Império Romano do Ocidente o ano 

de 476 d.C. O que aconteceu nessa data que marcou a desagregação do Império Romano? 

a) O ataque dos hunos, liderados por Átila, à cidade de Roma. 

b) A destituição do imperador Rômulo Augusto após a conquista da cidade pelos hérulos. 

c) A transferência da capital de Roma para Avelino por ordem de Constantino. 

d) A fundação da cidade de Constantinopla. 

 

2) A desagregação do Império Romano do Ocidente que levou ao seu fim definitivo em 476 d.C. foi 

resultado de uma junção de acontecimentos. São razões utilizadas para explicar esse fato, exceto: 

a) crise do sistema escravista. 

b) crise econômica. 

c) guerra civil entre Roma e Constantinopla. 

d) invasões germânicas. 

 

3) A capital do império Bizantino era: 

a) Roma; 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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 b) Constantinopla; 

c) Bizâncio; 

d) Vaticano. 

 

4) O Sacro Império Romano-Germânico resistiu, como unidade político-religiosa das nações 

católicas europeias, até o início do século XIX. Que processo político emergiu na Europa e provocou 

a ruína do Sacro Império Romano-Germânico? 

a) A Revolução Bolchevique na Rússia. 

b) A Guerra Franco-Prussiana. 

c) O processo da formação das monarquias absolutistas após as guerras civis religiosas. 

d) O processo revolucionário francês e a ascensão de Napoleão Bonaparte como Imperador. 

 

5) Os primeiros sinais da crise do Império Romano apareceram no século III, mas ele resistiu até o 

ano de 476, quando finalmente foi derrotado. Cite pelo menos 3 dos principais fatores que 

ocasionaram a crise e queda do Império Romano. 

 

GEOGRAFIA – Prof. Edmilton 

 

Objetivos: Reconhecer diferenças e semelhanças na dinâmica do processo de urbanização 

espacial. 

Contextualização: A população do Brasil migrou do campo para as cidades ocasionando a 

urbanização brasileira, que provocou muitas transformações socioespaciais no país. 

 

Atividades:  

1 - Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO apresenta um fator ligado à constituição 

e expansão do processo de urbanização: 

a) êxodo rural 

b) industrialização 

c) metropolização 

d) reforma agrária 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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e) mecanização do campo 

  

2 - O processo de urbanização ocorre a partir de fatores atrativos e repulsivos. Preencha a segunda 

coluna com base na primeira, identificando quais fenômenos enquadram-se nessas duas 

categorias mencionadas. 

Coluna 01 

(1) Fatores repulsivos 

(2) Fatores atrativos 

 

Coluna 02 

(    ) Concentração fundiária 

(    ) Industrialização 

(    ) Oferta de empregos urbanos 

(    ) Modernização do meio rural 

  

3 - Para responder à questão, leia a música Notícia de Terra Civilizada Jorge Mello/ Belchior 

  

Era uma vez um cara do interior 

Que vida boa, água fresca e tudo mais 

Rádio notícia de terra civilizada 

Entram no ar da passarada 

E adeus paz 

Agora é vencer na vida 

O bilhete só de ida 

Da fazenda pro mundão 

Seguir sem mulher nem filhos 

Oh! Brilho cruel dos trilhos 

Do trem que sai do sertão 

Acreditou no sonho 

Da cidade grande 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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E enfim se mandou um dia 

E vindo viu e perdeu 

Indo parar, que desgraça! 

Na delegacia 

Lido e corrido relembra 

Um ditado esquecido 

"Antes de tudo um forte!" 

Com fé em Deus um dia 

Ganha a loteria 

Pra voltar pro Norte 

  

Fonte: Coletânea de Músicas - Millennium: Belchior 1998 

  

A música do cantor e compositor Belchior relata o drama de milhares de trabalhadores 

brasileiros que, principalmente nos anos de 1960, 1970 e 1980, alimentaram o sonho de buscar 

suas conquistas na vida urbana, era o êxodo rural, um deslocamento ou migração de trabalhadores 

rurais que vão em direção aos centros urbanos. Todos esses trabalhadores tinham um sonho de 

melhorar de vida, ou até mesmo, de enriquecer, no entanto, quase sempre essas perspectivas 

eram frustradas pela dura realidade. 

  

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma das consequências do Êxodo Rural no Brasil. 

a) Aumento do desemprego 

b) Melhor distribuição das áreas agricultáveis 

c) Marginalização 

d) Crescimento das Favelas 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Fonte: http://www.belem.pa.gov.br/planodiretor/Cartilha/CartilhaWeb.pdf. Acesso em: 15/09/2012. 

  

4 - No estudo das relações da sociedade com o meio físico (natural) devem-se considerar fatores 

sociais, econômicos, tecnológicos e culturais estudados na dimensão do tempo (história) e do 

espaço. Ao analisar a representação da paisagem urbana apresentada na imagem, conclui-se que 

  

a) as formas de organização do espaço consideram a dinâmica natural das áreas de várzeas e de 

terra firme. 

b) os aspectos da poluição das águas, como o depósito de resíduos sólidos, são de 

responsabilidade da população 

do entorno. 

c) o modo de vida ribeirinho apresenta resistência diante da pressão da modernização urbana. 

d) a população urbana encontra diferentes formas de adaptação na adversidade do ambiente 

urbano. 

e) o contraste de formas revela as desiguais condições de vida da população da cidade. 

  

Responda em seu caderno:  

5 - Qual a sua concepção de cidade? 
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6 - O intenso processo de urbanização ocorrido no Brasil, principalmente a partir da década de 

1950, gerou uma série de problemas, pois a urbanização brasileira não teve o devido planejamento. 

Quais os principais problemas detectados nas cidades do Brasil? 

 

CIÊNCIAS – Profa. Dora 

 

Objetivos: conhecer a ação da energia solar no planeta terra. 

Contextualização: usar e ampliar seus conhecimentos, nesse momento de isolamento social. 

Atividades: Leia e responda em seu caderno. 

 

Leia o texto é responda às questões. 

 

 No inverno falta energia solar  

 

Muita gente pensa que o inverno acontece porque a Terra chegaria, nesta época, ao ponto 

máximo de afastamento do Sol. Não é verdade. Porque, se assim fosse, o hemisfério norte teria o 

inverno também neste período, a neve deveria cair nos meses de junho, julho e agosto e não no 

Natal. O que muda de uma estação para outra é a inclinação com que os raios solares nos chegam. 

Embora possa ser difícil visualizar, não é nada complicado.  É que a Terra está inclinada em relação 

ao plano em que o planeta gira ao redor do Sol. Assim, alternadamente, um ou outro hemisfério 

fica mais ou menos exposto aos raios solares. 

Em São Paulo, por exemplo, no verão, o sol do meio-dia bate a pino. Mas, no inverno, os 

raios solares chegam inclinados cerca de 47 graus. Isso quer dizer que a cidade recebe perto de 

um quarto a menos de energia nessa estação do que no mesmo horário, no verão. Essa energia 

aquece o solo e é devolvida em forma de radiação isso infravermelha.  Esta, então, é absorvida 

pelas moléculas de água e gás carbônico das camadas inferiores do ar, próximas da superfície.  É 

isso o que provoca o efeito estufa (aquecimento global). O ar quente sobe, no chamado movimento 

de convecção, e eleva a temperatura da atmosfera.  Se no inverno o hemisfério sul recebe menos 

raios solares, então todo esse fluxo de energia também é menor, ou seja, a temperatura das 

camadas inferiores da atmosfera é mais baixa. 
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Com o movimento de convecção menor, as moléculas de água têm dificuldade em ser 

arrastadas para cima.  Daí o ar fica mais seco nos meses frios.  Também os grãos de poeira que 

são muito pesados ficam no solo, deixando o ar mais limpo.  Livre dos grãos de poeira e das 

gotículas de água que refletem em maior proporção as luzes de comprimento de ondas maiores, o 

ar puro espalha melhor a cor azul.  No verão, ao contrário, a poeira e a água no ar tornam o céu 

esbranquiçado. 

(Texto de Augusto Damineli Neto.  Revista Superinteressante) 

 

 Após a leitura do texto, responda: 

 

1) Se não ocorresse variação na inclinação do eixo da Terra e, consequentemente, na inclinação 

dos raios solares que atingem o solo, as estações do ano continuariam a existir?  Justifique. 

2) Por que durante o inverno o céu fica mais azul? 

 

3) Sabendo-se que o verão no hemisfério Sul tem início no dia 22 de dezembro e cada uma das 

quatro estações tem a mesma duração, indique: 

 

A) Qual o tempo de duração de cada estação do ano? 

 

B) Quais as datas de início do outono, do inverno e da primavera? 

 

GABARITO DAS ATIVIDADES DA SEMANA ANTERIOR - 18 A 22 DE MAIO.   

Foi dado uma avaliação com 8 questões objetivas sobre alimentação. 

Resposta 

1) D 

2) B 

3) C 

4) A 

5) B 

6) A 
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7) A 

8) C 

 

INGLÊS – Profa Rosemere 

 

Objetivos: Corrigir as atividades e acompanhar o aprendizado. 

Contextualização: O aluno tem a oportunidade de corrigir as atividades anteriores e fazer uma 

outra atividade para verificar o que aprendeu. 

  

Atividades: 

Leia o texto e responda as perguntas. As respostas podem ser em português. 

My name is Ken Brown and I'm a teacher. My address is 19, Green Street and my telephone 

number is 3678-5439. I'm 39 years old and I'm married. My daughter, Katherine, is two and a half 

years old.  My wife, Barbara, is Italian. She is a bank teller. She speaks English and Italian. 

 

VOCABULÁRIO: 

brother = irmão                                                  

sister = irmã 

father = pai 

mother = mãe 

husband = marido 

wife = esposa 

  

daughter = filha 

son = filho 

bank teller= bancário 

married = casado 

single = solteiro 

speak = falar 
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1- Qual a profissão de Ken? 

2- A que se refere o número 39? 

3- Ken é casado ou solteiro? 

4- Qual a idade da filha de Ken? 

5- Quem é Katherine? 

6- Quem é Barbara?  

 

INGLÊS – CORREÇÃO DE ATIVIDADES ANTERIORES 

Alunos, 

Espero que vocês estejam bem e que também estejam conseguindo fazer as atividades. 

Nessa semana, vou apresentar a correção das atividades que foram enviadas para vocês 

após o início da quarentena. Não tem, aqui, correção daquela atividade que vocês buscaram na 

escola. Na semana que vem, passo a correção das outras semanas. 

Na sequência, dois exercícios para aplicar a revisão. 

Fiquem bem. Até breve. 

Professora Rose 

 

Correção da 5ª semana 

 1- Passe para a forma interrogativa: 

  a) You are a good boy.        Are you a good boy? 

  b) Your girlfriend is beautiful.    Is your girlfriend beautiful? 

 c) They are rich.    Are they rich? 

 d) She is young. Is she Young? 

  

2- Passe para a forma negativa. 

a) Paul is short.  Paul is not short. 

b) Peter is well today.  Peter is not well today. 

c) My house is beautiful.     My house beautiful is not beautiful. 

d) The teacher is young.  The teacher is not young. 
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3- Traduza o diálogo abaixo: 

   A terrible headache                                  

    – Good morning, Mary. 

 – Good morning, Joseph. 

    – Are you well today? 

    – No, I am not well. I am sick. 

    – What is the matter? 

    – A terrible headache. 

  

Uma dor de cabeça horrível 

 –  Bom dia, Mary. 

 –  Bom dia, Joseph. 

 – Você está bem hoje? 

 – Não, eu não estou bem. Estou doente. 

 – Qual é o problema? 

 – Uma dor de cabeça horrível. 

 

4- Complete a sequência: 

a)  one –    TWO   – three 

b)     FOUR   – five – six 

c) seven- eight – NINE 

d) ten-   ELEVEN   – twelve 

e) thirteen – FOURTEEN – fifteen 

f)  SIXTEEN – seventeen –  EIGHTEEN 

g)  nineteen – TWENTY – TWENTY-ONE 

 

5- Assinale a opção correta: 

a) One 

(X) 1 
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b)  Seventeen 

 (X) 17 

 

c)  Eleven 

(X) 11 

 

d)  Fourteen 

 (X) 14 

  

Correção da 6ª semana 

I- Escolha a opção em que as horas em destaque estão adequadamente escritas. 

 

 

1) 10:12 

B. Ten twelve 

 

2) 7:05 

B. Seven  five 

 

3) 2:15 

A. A quarter past two 

 

4) 8:45 

A. A quarter to nine 

B. A quarter past eight 

C. Eight twenty five 

 

5) 9:30 

A. Half past nine 
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6) 11:25 

C. Eleven twenty five 

 

7) 4:55 

B. Five to five 

 

8) 5:45 

B. A quarter to six 

 

II- Escolha a alternativa correta. What time is it? 

1- c) It's a quarter past ten. 

2- b) It's five past eight. 

3- a) It's half past eight. 

 

4- c) It's twelve o'clock. 

5- b) It's ten to one. 

 

ARTE – Prof. Marco André 

 

Objetivos: Aguçar o olhar do educando com criatividade para enxergar e construir arte com o que 

se tem em seu entorno. 

Contextualização: Pessoal, mas semanas que se passaram foram propostas atividades de 

organização de rotina e de olhar as pessoas que convivem com vocês. 

Agora é hora de olharmos, para sua própria arte no ambiente em que vive. Como construir 

elementos artísticos com a própria criatividade. 

Palavras-chave de pesquisa: 

 arte com sucata 

 obras de arte com elementos da natureza 

 esculturas de sucata simples 

Artistas: David Edgar, Giuseppe Arcimboldo, Vik Muniz e artista plástico Crispim Dias. 
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Sugestão de leitura e vídeo: Aqui um artista trabalhador baiano, genuinamente Brasileiro  

Link: https://gshow.globo.com/Rede-Bahia/Mosaico-Baiano/noticia/artista-plastico-transforma-lixo-

em-arte-em-conceicao-do-jacuipe.ghtml 

 

Crispim Dias trabalha a conscientização, através de esculturas em plásticos que jogamos 

nos mares e oceanos. Os resíduos são recolhidos pelo próprio artista. 

 

 

 

Fonte: https://www.assuntoscriativos.com.br/2009/09/eco-arte.html?m=0 

 

Atividade: Crie arte com o que você tem 

Muitos artistas exploram diferentes materiais para criar arte. Tente você também criar 

desenhos, pinturas, esculturas e brinquedos com o que tem em casa. Vale usar tampinhas, 

garrafas, palitos, papelão, colorau e açafrão para criar tintas e o que sua imaginação permitir. 
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